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Mi az a harminc-harmincötezer
hajléktalan az emberi élet szint
je alatt tengődő milliókhoz ké
pest! Szó sincs róla, beszólni kell
róluk, lépni kell az érdekükben,
mert egy társadalomnak egyetlen
tagját sincs joga magára hagyni.
ESt teszi,'‘beszél -róluk riportjá
ban, a

Házíoglalók
cimü rádióműsorban Pálfl Ba
lázs is. Megszólaltatja Indiánt és
csapatát: Egérkét, Kis Mukkot
meg a többieket, megkérdezi őket,
hogy gondolják, hogy üres laká
sokat törnek fel, nem félnek a ha
tóságoktól, mit nekik kilakolta
tás. Keresnek maguknak másik
szállást, és mennek talán egé
szen az idők végezetéig, mert ők
együtt akarnak maradni, mert ők
egymáson kívül úgysem hiányoz
nak senkinek. Ezekkel a (mosta
nában elszaporodó) csapatos haj
léktalanokkal már végképp nem
tud mit kezdeni a hatóság. Okét
még a munkásszállásokra sem le
het bedugdosni, mert ott külön
vannak a nők meg a férfiak, és
nincs helye csoportos rendzava
rásoknak. £n a magam részéről
persze megértem, ha valaki a
munkásszálló, eme nagyszerű vív
mány helyett — melynek létreho
zásakor az emberi nem sajátossá
gain kívül mindent figyelembe
vettek — inkább néhány üres la
kás ajtaját rúgja be. Azt hiszem,
megértené Őt a hatóság is, ha
egyetlen napot kénytelen lenne el
tölteni egy effajta közösségneme
sítő szállóban.
Ennek a megújulni, feltámadni
kívánó magyar társadalomnak
egyszerre a nyakába szakadt
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Lépcsőházi gondolatok

Cincér az ivóvízben
Egy hajdani barátnőm apja
egyszer az emberfajták egyenlő
ségéről, az előítéletek veszélyei
ről tartott előadást. Ez rendiben
is lenne, felelte neki hajdani ba
rátnőm, de mit szólnál ahhoz, ha
hazaállítanék egy néger férjjel?
Valahogy így vagyunk mi is a
hajléktalanokkal, lakásfoglalók
kal, punkokkal. Mélységesen meg
értjük őket, együttérzünk velük,
csak ne lakjanak a mi házunk
ban. Mert szomszédnak már nem
olyan jók, zajosak, és rossz szagúak; megeshet, hogy bogarakat
is elszaporítanak a lépcsőházban,
arról már nem is beszélve, hogy
az ember nem tudhatja, kivel ta
lálkozik a sötét'fordulóban. A tár
sadalmi együttérzésünk tehát csak
akkor erősödik fel, ha a szánandóktól megfelelő távolság választ
el bennünket, ha nem kényszerü
lünk arra, hogy aláírásokat gyűjtsünk és nyújtsunk 'be a tanácson
tiltakozásunk jeleként.
Meggyőződésem, hogy a hajlék
talanok, a társadalom peremén
élők gondjainak kezelése meg
oldhatatlan ma Magyarországon,
és kezelhetetlen lesz e kérdés
mindaddig, amíg a társadalom
nagyobb, lényegesen nagyobb ré
szének élete úgy zajlik, ahogy
zajlik. Amíg a dolgozó nem tud
megélni a 'fizetéséből, a lakó év
tizedekig, nemegyszer egy életen
át embertelen lakáskörülménye
ket kénytelen tudomásul venni,
talán nem is tudja elképzelni,
hogy számára juthatna jobb is,
hogy állampolgári jogon megil
letné a tisztességes otthon. £n a
magam részéről nagyon szánom
a hajléktalanokat, amiért nem
képesek megteremteni maguknak
az emberhez méltó életet. Nem
gondolom róluk, hogy lusták,
munkakerülők, hogy egyszerűbb
nek és kényelmesebbnek tartják
a napi „lejmolást”, és az állomá
son, pádon hálást. Felfogom, hogy
nem vagyunk egyformák, kinek
több, kinek még a kevésnél is ke
vesebb erő adatott az élet leölé
séhez, és olyan időket élünk, ami
kor az emberek nagy része még
mindig elhiszi, hogy nincstelen
nek lenni; semmire sem jutni:
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mindaz, amit évtizedeken keresz
tül a szocializmus jelszava alatt
a szőnyeg alá sepertek. Ilyen a
csövesség is. Bár annak idején a
rendőrök komolyan vették, hogy
a fiatalokat fel kell hozni az alul
járókból, olyannyira komolyan,
hogy még a metrórendőrséget is
létrehozták a belső fővárosi kerü
letek kitisztítására, legnagyobb
meglepetésre az aluljárózóknak
nem kellett a fény. Nem szeret
tek fent lenni. Így hát eltűntek,
hogy tovább élhessék a maguk
életét. Most megint felbukkan
tak, és az intézkedésre hivatottak
tehetetlenek velük. Nem lehet
őket a szokásos, a dolgos állam
polgárra hatásos módszerekkel
megfélemlíteni, nem hallgatnak
a szép szóra, és egyáltalán nem
érdekli őket az emberi élet mél
tóságáról szóló prédikáció. Kicsit
már öregek abhoz, hogy megvál
tozzanak. Korábban kellett volna
odafigyelni rájuk. Pénz nincs se
gíteni rajtuk, erőszakra, hatóság
ra fittyet hánynak, s ha Így megy
tovább, számuk csak nőni fog.
Sodródnak, mint ahogyan mind
annyian sodródunk, ki tudja, mi
lyen jövő felé.
Az elmúlt napokban majd
minden sajtótermék, így a Ma
gyar Nemzetben Kertész Péter is
megírta a maga dolgozatát az eg
zotikus tenglzi „nagyberuházás
ról”, hiszen újságírók is elkísér
ték a vizsgálóbizottságot, amely
a szóbeszédek, a veszélyhírek
tisztázásért indult. Aztán nyil
vánosságot kapott az ott dolgozók
tiltakozása is, amelyben kikérik
maguknak, hogy alaptalan rém
hírekkel ijesztgessék az itthon
maradt hozzátartozókat, és min
denféle valótlanságot hordjanak
össze róluk. B. Király Györgyi el
készítette a maga rádiós változa
tát, ezt hallhattuk vasárnap reg
gel a

Húszas Stúdió
adásában A tengiziek nem ál
modnak cimmel. E rádiósriport

ból is az derült ki, hogy tulajdon
képpen semmi baj nincsen Tengizben. Csak éppen nem ember
nek való' hely. Csak éppen olyan
az az egész, mint maga a rend
szer, tervteljesítés mindenáron,
kerül, amibe kerül. Cincérek úsz
kálnak az ivóvízben, amitől az
ugyan még iható, legfeljebb un
dorító. Tengiz is „fogyasztható”.
Nem is mondhat mást, aki vállal
ta, mert ha elment odái^ nern. jó
szántából, nem mohóságból, kap
zsiságból tette. Szüksége volt a
pénzre, talán hogy új életet kezd
hessen, mert a régi tönkrement,
talán, hogy emberhez méltó kö
rülményeket tudjon teremteni a
családjának. Elég nagy baj, hogy
ezért ekkora áldozatot kell vál
lalni.
Tengizben a helyi egészségügyi
adatok szerint nincsen pestis, nin
csen kén-dioxid, nincsen tébécé,
vagy legalábbis nem több, mint
amennyinek szabad lennie. Igaz.
az embernek már nem szokása
hinni a szocialista statisztikák
ban és térképekben. A pestis
nem méltó a marxizmus—latiniz
mus szellemiségéhez. Tengizben
olyan az orvosi rendelő, hogy a
honi orvos elirigyelte; évek alatt
sikerült megfelelő ivóvizet is biz
tosítani, van angolvécé, fürdő
szoba . . . Tengizben viszont nem
lehet egy percre sem egyedül ma
radni, nincs elég nő, csak kocs
ma, s ha valaki leissza magát és
szóvá teszi, hogy túl sok a főnök
és csapnivaló a vállalati vezetés,
akkor hazaküldik. De hát miért
éppen ott a sivatag közepén, Ten
gizben tudnák, mi az a demokrá
cia: anarchia-e vagy parancsura
lom? Ha én Tengizben dolgoz
nék, biztosan én is tiltakoznék.
Mert ha már-elmentem odáig, ha
már beleszoktam a beleszokhatatlanba, akkor ne akarják min
denféle újságcikkekkel, riportok
kal kivenni a zsebemből a pénzt.
Hiszen nincsen közvetlen életve
szély.
. .

Csak röviden
Origó — az első tudományos lé
legzetvétel Kolozsvárott címmel
készített félórás riportot az éle
dező romániai társadalomtudo
mányról Sipos Júlia. Hálás dolog
szomszéd országokba kalandozni,
ha egy-egy terület, jelen pillanat
ban a tudomány új életkezdő
gondjairól akarunk beszélni. Me
hetett volna Sípos Júlia bárme
lyik egykor volt szocialista or
szágba, ugyanezeket a szavakat
hallhatta volna a tudósok szájá
ból. Még akkor is, ha át sem lépi
az országhatárt. Az elmúlt negy
ven esztendő egységbe kovácsolta
azokat a népeket, amelyeket év
századok nem bírtak ily egység
be forrasztani. Ma egyazon a
gondja románnak, esetinek, szlo
váknak, szerbnek, magyarnak és
szásznak. Létrejöhetett végre a
megértés a Kárpát-medencében.
Hanth.v Kinga

elt-múlt az idő az írószövet jött létre a Bethlen-alapitvány,
ség legutóbbi közgyűlésén, és amely díjat ad annak, aki a hatá
nem történt semmi érdemleges.rainkon túli magyarság kultúrá
1986-ban 'még magnóra sem voltjáért a legtöbbet teszi, ösztöndí
szabad fölvenni a felszólalásokat, jat kap az, aki másként nem tud
most szabad lett volna, de nem ná Magyarországon tanulmányoz
volt 'mit. Akkor vészkiáltások ni a .magyar Irodalmat és törté
nelmet. Az alapítványt olyan közhangzottak el olyan társadalmi
kérdésekről, amelyek azóta köz tiszteletben álló és nagy hírű mű
vészek indították útjukra, mint
hellyé váltak, szó volt cenzúráról
például Illyés Gyula, de méltat
és öncenzúráról, most pedig. . .
lanság volna a több mint ötven
Minden kimondható, minden le
írható, csak minek? Kinek? Mivé alapítóból akárcsak .még egy ne
lett a könyvkiadás és hova lett a vet említeni, mert mindegyikük
közönség? Könyvet árulnak a vá egyformán sokat tett nemzeti kul
túránkért.
ros minden pontján, de milyen
Tudjuk, az alapítványra költött
könyveket? Ponyva, hobbi, divat.
Ami tavaly még tabu volt, mára összeg az adóalapból levonható.
közhely. Még egy könyv a tenyér- Az adományozó nem gazdagszik
jóslásról, Erdélyről, Mindszenty- meg rajta, épp csak a nagy ka
ről. . . Sose lelhet tudni, mit hoz lap helyett maga dönti el, milyen
a tegnap. A bálványak ledőltek, közcélra adakozik. Már ma U
nem érdemes már a szobrok da vannak vállalkozók, akik filmre,
rabjai között guberálni. Már ak színházra, könyvkiadásra áldoz
kor se lehet eladni egy könyvet, zák nyereségűk egy részét. Ehhez
ha a borítóján födetlen női kebel azonban nyereség kell. Nem Is
látható, de 1936 említésére sem kevés. Mit tehet az Írószövetség?
fut végig az emberek hátán a hi A .platform” vagy társaság?
deg.
egyesülés? tagjai nem várhatnak
Hova lett a könyvekből az Iro * csodára.
dalom? Nem üzlet — mondják a
zok az írók, akik Körösit P.
kiadók, de egyre kevésbé üzlet a
Józsefnél, az írószövetség
pornográfia, a horror, a krimi. A
papír, a nyomda, a terjesztői „ár nemrég választott titkáránál fel
iratkoztak, 'kéthetenként jönnek
rés” elviszi a hasznot. Aki ezeket
a könyvtárakat meg tudja fizetni, Ö9sze. Egy könyvkiadó terve bon
az nem könyvre szokta költeni a takozott ki az eddigi vitákból.
pénzét. Ninos olvasó? Ha ilyen Egy olyan kiadóé, amely repre
tempóban tűnik el a könyvesbol zentatív, bibliofileknek készült
tokból a klasszikus és a kortárs könyvekből tud nyereségre szert
irodalom, nem is lesz. Ha eddig tenni, ezt a nyereséget pedig kor
politikai okokból maradtak fiók társ írók kiadására fordítja., Ez
ban vagy szamizdatban versek és sem új ötlet, hiszen háromszáz
regények, most a politikai dikta kiadó verseng a vevő pénztárcá
túra után ránk köszöntött a gaz jáért, vajmi kevés nyereséggel.
dasági diktatúra korszaka. Az Hol a hiba? Ha már úgy is szót
Heltai
Gáspárról,
előbbivel szemben elég volt a bá ejtettünk
torság, az elvhűség, a tartás, a tü eszünkbe kellett jusson, hogy a
relem. A cenzúra ellen lázadni könyvkiadáshoz először Is olyan
népszerű feladat volt. De a gaz nyomda kell, amely tisztes áron,
dasági kényszer ellen? Melyik író határidőre szállít. Azóta tudjuk,
merné azt állítani, h^gy az Iroda hogy saját bolt is kell, illetve bol
lom éppúgy az infrastruktúra tok, amelyek kifejezetten az Iro
része, mint az út, a telefon, a dalom olvasóit veszik célba, akik
kórház, az iskola? Pedig az. Har nem főzni vagy autót szerelői
colni a szabadságért, a demokrá akarnak megtanulni a könyvek
ciáért íróhoz méltó feladat. De ből, hanem egyszerűen csak ol
maradkodni a költségvetés szű vasni, elérzékenyülnl, fölvidulnl,
kös keretein? Kultúrára költeni elgondolkozni, szórakozni akar
épp most? Amikor gyermekélel nak a könyvön. Mert számukra ez
mezésre sem jut elegendő? Hu a szórakozás. Nincsenek sokan,
és főként nem vastag pénztárcá
manitárius dolog ez?
Balassi Bálinttól József Attiláig júak. Diákok, tanárok, tisztvise
gondolkodtam a költők sorsa, az lők. Többségükben értelmiségiek
olvasók száma és az egy főre jutó (hálásak vagyunk minden egyes
kivételnek). Csakhogy a kortárs
nemzeti jövedelem összefüggésein,
magyar irodalom nem igényel
de nem találtam. Mármint az öszszefüggéseket. Volt valaha gaz négyszinnyomáist és díszlkötést,
dag ez az ország? Ha Janus Pan- nyomdai előállítása tehát nem
noniustól Csoóri Sándorig, Héttői olyan drága, mint az útikönyveké
Gáspártól Esterházy Péterig min vagy a szakácskönyveké. És ha
den fillért, amit könyvelőállitásra a kiadó nem ezeken a könyveken
és .könyvkereskedelemre fordí akar nyereségre szert tenni, ak
tottak, a gazdaság fejlesztésére kor nem is olyan drága. Főként,
fordítottak volna, vajon rriost hol ha nincs kiszolgáltatva a három
tartanánk? Jóléti állam volnánk? nagykereskedelmi vállalat (AKV,
Vagy éppen most jött el az a tör Művelt Nép, Téka) diktátumai
ténelmi idő, amikor az írószövet nak, a 28—35 százalékos terjesztői
ség mintegy nyoloszáz tagja kert- árrésnek, és azoknak a beszerzési
osztályvezetőknek, akik nem ren
mű vetéssel,
állattenyésztéssel
vagy lakáskarbantartással meg delnék verskötetet, még ha maga
mentheti Magyarországot a csőd Petőfi vagy Goethe volna is a
től? Mert ha igen, ez a dolgunk. költő, hát még, ha egy kortársról
Csak attól tartok, nem értünk van szó, akinek a nevét talán még
nem Is hallották, és kortárs pró
hozzá eléggé.
zából sem rendelnek annyit, hogy
agyar írónak nem újság a egy írónak az igazi sikerre esélye
reménytelenség. Gyakorla
legyen.
tunk van benne. De a legyőzésében Ötletekkel — ahogy mondani
szokás — tele van a padlás. A
is. Ama bizonyos közgyűlés más
napján a folyosókon, a lépcsőház rádió hírei között, a tévéhíradók
ban, a ruhatárban egymástól egé ban volna a helye egy-egy új
szen különböző írók latolgatták a könyv megjelenésének, hátha vol
túlélés lehetőségeit. Egy író mond na olyan érdekes, mint a tohonyái
hat igazat, tévedhet, még hazud és a böhönyel kézilabdacsapat
hat is. írhat remekművet, közép 'mérkőzése. És — természetesen —'
szerűt, előfordul, .hogy amit írt, reklámra is szükség volna. Meg
az éppen nem sikerült. A hallgató irodalmi kávéházakra. Árusítás
író azonban nem író. Némaságot sal. Csak miből? Miből?
Vannak-e olvasóink? Körossl
nem fogadhatunk. Ha nincs rá
pénz, hát elő kell teremteni vala P. József hívta fel a figyelmet ar
honnan. Ott, a lépcsóházban csak ra, hogy a romániai és a cseh
annyi dőlt el, hogy nem adjuk szlovákiai változások nyomán
fel. Platform az új magyar iro egymillió potenciális új olvasóval
dalomért név alatt jött létre ez lettünk gazdagabbak. És ezek az
a „lépcsőházi társaság", hogy olvasók irodalomra éhesek. 'Ná
Csapiár .Vilmos szavait idézzem. luk 'húsz éve hiánycikk a magyar
Az elnevezésen azóta is vitatko irodalom. Nem kívánom, hogy az
zunk, társaság legyen vagy egye elkövetkező húsz évben Magyarsülés, de annyi már kiderült, hogy országon legyen hiánycikk az iga
a kortárs irodalmat alapítványból zi, a nemes magyar irodalom.
kell átmenteni a nehéz időkön. Az
Kartal Zsuzsa
ötlet nem is annyira új. 1986-ban
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Mlnyó Szert Károly Tánc című
totókiállítása
február
24-én.
szombaton este nyolctól tekinthe
tő meg a Kreatív Mozgás Stúdió
ban (XIII.. Csanády u. 19.1.

o
Tudja meg az egész világ cím
mel Gulyás Gyula és Gulyás Já
nos erdélyi film- és szociofotóiból rendeztek — március 15-ig
nyitva tartó — kiállítást a Gö

döllői Galériában. A helyszínen
február 25-én és március 4-én,
délután ötkor a Gulyás testvérpár

Balladák filmje cimü művét ve
títik.
Virrasztás címmel performancetalálkozó lesz március 3-án és
4-én a dunaújvárosi Munkásmű
velődési Központban. A kétnapos
képzőművészeti
rendezvényen
föllép többek közt Bukta Imre,
Varkolv László, Ladik Katalin,
valamint a Hejettes szomjazok,
az Oj Modern Akrobatika, Bernáth(y) Sándor és az Anyácska
Ezüst Hangja, Szkárosi Endre és
a Konnektor Rt., a Vágtázó HaInttkémrk.

0

Bencsik István szobrász kiállí
tása február 23-án nyílik■a Pécsi
Galériában.
*
<
A Fidesz Akadémia soron kö
vetkező előadását Valóságos és
hamis '48-as legendák címmel
Katona Tamás tartja február
20-án, kedden este 6 órakor az
ELTE (Bp. Vili., Pollack Mihály
tér 10.) Tükör-termében.
♦
Június 7-e és 10-e között má
sodik alkalommal rendezik meg
Kisvárdán a magyar nemzetisé
gi színházak fesztiválját. A ter
vek szerint Ausztriából és a
Szovjetunióból égi'-egy, Cseh
Szlovákiából és Jugoszlávlábó
2—2, míg Romániából 4 társu
lat érkezik a Szabolcs-Szatmár
Bereg megyei városba. A négy
napos rendezvényeit a hazai
színjátszást a „mindenki színhá
za” a budapesti Népszínház kép
viseli.
Szántó
Pál emlékkiállítása
március 25-ig tekinthető meg a
győri múzeum képtárában.

Három szovjet avantgárd videofilmes (Borisz Juhananov,
Roman Szmirnov és Tatjana
Scserb(na) munkált láthattuk az
elmúlt napokban a Kinizsi mo
ziban.
V
— A Szovjetunióban éhezés,

hitellenség és reménytelenség
van — mondja Tatjana Scserbína költőnő, esszéista. — Minden
összezavarodott és minden lehet
séges. Űj idők jönnek és velük
az új kultúra.
— A Szovjetunióban most
minden divat, ami alternatív,
ami nem televízió — ezt Barát

József, a Magyar Rádió moszk
vai tudósítója, az esemény há
zigazdája fűzi hozzá.
— Mi a fenét beszél? — kér
di Borisz Juhananov Ho című
experimentális filmjének egyik
szereplője a televíziót nézve. A
film többek között a televíziós
és a hétköznapi valóság 'közötti
eszméletlen
szakadékról
szól
(mi mostanság azt is látjuk,
hogy hatalmi átmentési kísérle
tek idején ez még csak növek
szik). A Szovjetunióban a nyolc
vanas évek közepére kialakult
„új kultúra" lényege éppen a
korábbi mesterséges Ideológiai
és esztétikai 'keretek felrúgása,
az életnek a maga konkrétságá
ban való megjelenítése, ha kell.
a botrányt Is vállalva. Integri
tás, autonómia, szabadság, libe
ralizmus — ezek az értékek
ugyanis nemcsak a magyar 'kon
zervatívok számára képviselnek
idegen minőségeket.
A Szovjetunióban is megje
lent tehát a video és néhány em
ber kézbe is vette. Borisz Ju
hananov fiatal szinházrendező.
Anatolij Vasziljev tanítványa ké
szített először videomozlt. Kez
detben csaik színházi előadáso
kat rögzített, később már kife
jezetten videóra rendezett. Ro
man Szmirnov szintén rendező.
Tovsztogonov tanítványa, aki
néhány évig Lev Dogyinnál, a
leningrádi színház vezéregyéni
ségénél
dolgozott. Mindketten
otthagyták a színházat és vi
deózni kezdtek. Meg elméleteket
gyártani.
A szovjet avantgárdban szem
mel láthatóan nagy az egy fő
re eső teóriák száma — ebben
is követve a meghatározó elő
döket, a húszas évek szovjet
avantgárdját. Ilyen például a
párhuzamos film elmélete, mely
Szerint ók nem alternatívok, és
nem ellenkultúrát képviselnek,
hanem egy., az államtól függet
len 'kultúrát, mely az elfogadott,
hivatalos kultúrával párhuzamo
san .halad. A dolognak az a
lényege, hogy ők mások ugyan,
de ezzel senkit nem akarnák
megbántani, s szeretnék, ha őket
sem bántaná senki. Van Ideoló
giájuk a saját szegénységükre Is.
— Nálunk kezdetleges a tech

nika, nem állnak rendelkezé
sünkre a legfejlettebb kompute
rek, ezért mi nem az európai
értelemben vett videoartot mű
veljük, hanem önmagunkat, a
lelkünket adjuk — mondta Bo
risz Juhananov. Ho című Hímje
(mely Az örült herceg című

ezerkazettás videoregénv meg
határozó része), a menni vagy
maradni kérdését vizsgálja, mi
közben elkeseredetten és játé
kosan, idón'ként pózolva és több
nyire reménytelenül veszi sorra
a szovjet valóság legkülönbö
zőbb elemeit.
Csak a video közvetíti a vi
lágot úgy, ahogy van. a maga
realitásában — ez is Juhananov
egvik elmélete, melynek döbbe
netes igazságára csak akkor éb
redünk rá igazán, amikor Ro
man Szmirnov dokumentumfelvételeit nézzük. Egy birodalom
végnapjai: a mi Fekete dobozun
kéhoz hasonló képsorok az utób
bi idők szovjetun iőbeli esemé
nyeit láttatják a hivatalos ka
mera ideologikus elfogultságai
nélkül. A szemünk előtt végelát
hatatlan
embertömeg
höm
pölyög: tüntetések, jelképek, né
pek és vallások őrült kavaíkádja. „A kommunizmus a XX.
század pestise” — hirdeti egy
transzparens. „Esküdjünk, test

vérek a mi tiszta
orosz népünkre, az
az orosz földre".
Pamjaly nevű orosz

és fenséges
orosz vérre,

Ezt már a
nacionalista
mozgalom pátosztól hevülő szó
noka mondja. Erre idézi Barát
József mérvadó moszkvai 'körök
azon állítását, hogy minden
ideológia meghalt, csak a na
cionalizmus él. És recseg-ropóg
a birodalom: látjuk a rohadt
krumplit, mely a blokád után
jutott Örményországba és lát
juk az örmény rendőrt, amint
segédkezik egy LeninJkép elége
tésében. Előttünk tartóztatják le
Valerija
Novodvorszkaját, az
orosz
demokratikus ellenzék
egyik alakját és szemünk lát
tára tapossák egymást a karabahiak, akik repülőn szeretné
nek menekülni. Nincs beszámoló,
mely ezeknek a képeknek a ha
tásával vetekedhetne.
A három szovjet művész most
továbbutazik. Ausztria. NSZK.
Anglia. Egyesült Államok. Fran
ciaország, Hollandia — ösztön
díjak. munka, barátok várják
őket. Egy kis szabadság. Bár a
Ho szerint nincs olyan szó. hogy
szabadság. Tehát olyan szó sincs,
hogy szólásszabadság. Egysze
rűen nincs értelme. Aminek van:
az a televízió. Es a tévénézők
sokan vannak.
Vándor Agnes

Búcsú Karády Katalintól
(MTI) Budapesten, a Szent Ist
ván-bazilikában hétfőn délelőtt
rótták- le kegyeletüket
Karády
Katalin ravatala előtt családtag-'
jai, barátai, tisztelői
A New
York-ban elhunyt művésznőtől a
fővárosiak éf< vidékiek ezrei bú
csúztak megrendültén.
Délután a Farkasréti temető
művészparcellájában
helyezték
örök nyugalomra Karády Kata
lint. Ä gyászszertartáson a gyá
szolóit ezrei vettek részt. Karády
Katalint Szabó Géza kanonok ál
dása és imája után
helyezték
örök nyugvóhelvére.

D Ő LT SOROK

Egy leendő kórusiskoláról
Harmincöt éve alakult meg, és azóta sikert sikerre halmoz szinte az
egész világon a Magyar Rádió és Televízió Gyermekkara. Külföldi út
jairól időnként értesülhetünk, de arról vajmi keveset tudunk, hogy
milyen áldozatok árán jön létre ez a tartós eredmény.
Az általános iskola, amelybe eddig jártak (a nyolcadikig) a kórus
tagjai — akiknek tanulmányi eredménye nem lehetett négyesnél roszszabb —, érthetően nem igazodhatott a sokat próbáló, éneklő, hang
szeres oktatásban is részesüld gyermekek igényeihez. Sajátos helyze
tük, az utazásokból adódó némely kiváltságuk sem mindig találkozott
az iskolatársak egyetértésével.
Mindezek figyelembevételével a szülők kezdeményezésére, a Magyar
Rádió zenei főosztályának és elnökségének támogatásával, a Művelő
dési Minisztérium és a fővárosi tanács egyetértésével, külön iskolát
akarnak létesíteni a gyermekkórus számára. Ez a tizenkét évfolyamos
iskola, amely az énekkarból 14 éves korukban kikerülő tanulóknak is
biztosítja az előrehaladást, megfelelőbb módszereivel jobban haszno
síthatná a gyermekek szellemi energiáját.
Ez elvek megvalósítása érdekében megalakult a Bárdos Lajos Kó
rusiskola Egyesület, amely pályázat alapján kiválasztandó tanári kar
ral, igazgatóval és mindenekelőtt erre a célra alkalmas épülettel ki
vonja megőrizni és továbbfejleszteni egy világhírű guermekkórus ér
tékeit. Az egyesület, amelynek bejegyzése folyamatban ran a cégbí
róságon, éppúgy nyitott, mint az az alapítvány, amely q működés fel
tételeit biztosítaná.
Az alapítványhoz támogatást ígért a Művelődési Minisztérium, a
Honvédelmi Minisztérium pedig máris 300 ezer forinttal járult hozzá
a költségvetéshez az első negyedévben. Számítanak továbbá a kurató
rium tagjai külföldön élő tudományos, kulturális és mindenekelőtt
zenei nagyságok anyagi támogatására.
Most annak a csaknem kétszáz gyermeknek, akik a kórus gerincét
alkotják, mindenekelőtt épületre és jó fölkészültségü pedagógusokra
van szüksége. Iskolára, amelyben megfelelő körülmények között ta
nulhatnak, próbálhatnak és gyakorolhatnak, és amelyben az alapít
ványból vélhetően az átlagosnál jobban dotált tanárok a legmagasabb
színvonalú oktatási-nevelést nyújtják.
Sem a gyerekeknek, sem a pedagógusoknak, sem a szülőknek nem
könnyű a helyzete ebben a remélhetően mar 1991-ben meginduló új
iskolában. A kórustagoknak azért nem, mert a közismereti tárgyak ta
nulása mellett nagy súlyt kell fektetniük idegen nyelviek) elsajátítá
sára, a hangszeres zenével való foglalkozásra. A tanítóknak és taná
roknak érthetően jobban kell alkalmazkodniuk a gyermekek speciá
lis adottságaihoz, sűrű utazgatásaihoz, az ezekből eredő hiányok pót
lásához. A szülök áldozatvállalása sem csekély, hiszen tudomásul kell
venniük, hogy gyermekeiket másoknál sokkal keményebben igénybe
veszi az iskola, és vállalniuk kell az egész családra kiható nagy erő
próbát,

Fölmérhetetlen azonban a haszna ennek a most formálódó Intéz
ménynek: egyik nemzeti kincsünket óvja meg és fejleszti tovább.
Most, amikor ai ország a világkiállításra készül, nem mindegy, hogy
a kultúrában, és ezen belül a muzsikában mit nyújthatunk a világ
nak. Ha van egy okos, müveit, a zenére fogékony gyermekekből átló
énekkarunk, velük nem csekély büszkeséggel olthatunk ki a közönség
elé, nemcsak külföldön, hanem itthon is.
Gábor István

